
Μεμβρανική μεταφορά  



Κίνηση διαλυμένων ουσιών διαμέσου ημιπερατής μεμβράνης 



Κίνηση φορτίων διαμέσου ημιπερατής μεμβράνης 



Ενεργειακές μεταβολές που 
συνοδεύουν τη μετάβαση ενός 

υδρόφιλου μορίου διαμέσου της 
πλασματικής μεμβράνης 

Facilitated diffusion or  

passive transport 



Οι ενδοκυττάριες ιοντικές συγκεντρώσεις διαφέρουν πολύ από τις εξωκυττάριες 



Σχετική διαπερατότητα μιας συνθετικής διπλοστιβάδας λιπιδίων σε 
διάφορες κατηγορίες μορίων  



Μεταφορείς 

Φορείς Δίαυλοι 

Δευτερογενείς ενεργοί 
μεταφορείς 

Πρωτογενείς ενεργοί 
μεταφορείς 

Μονομεταφορείς 

Ταξινόμηση μεταφορέων σε οικογένειες με βάση τη 
δομή τους 



Οι ηλεκτρικές δυνάμεις και οι βαθμιδώσεις της συγκέντρωσης προωθούν την 
παθητική μεταφορά 



Μηχανισμοί μεταφοράς 

1. 
2. 

3. 

4. 

6. 

5. 

Διευκολυνόμενη  διάχυση 
(κατά τη φορά της 
βαθμίδωσής τους) 

Ενεργός μεταφορά (ενάντια 
στην ηλεκτροχημική τους 
βαθμίδωση) 

Ενεργός μεταφορά (ενάντια στην ηλεκτροχημική 
του βαθμίδωση, η οποία πραγματοποιείται 
χάρην στη συμμεταφορά ιόντος κατά της φορά 
βαθμίδωσής του) 

Απλή διάχυση (μη πολικά μόρια κατά τη 
φορά της βαθμίδωσής τους) 

Δίαυλος ιόντος ( κατά τη 
φορά της  ηλεκτροχημικής 
του βαθμίδωσης. Μπορεί 
να ελέγχεται από συνδέτη 
ή ιόν) 

5. 

Ιοντοφόρεση 
(ενάντια στη 
βαθμίδωση) 



Ταξινόμηση μεταφορέων σε οικογένειες με βάση τη 
δομή τους 



Υποθετικό μοντέλο λειτουργικής διασύνδεσης της μεταβολής της διαμόρφωσης μιας 
πρωτεΐνης-φορέα με την παθητική μεταφορά μιας ουσίας (π.χ. GLUT και γλυκόζη) 



Η ενεργός μεταφορά μετακινεί τα διαλυτά μόρια αντίθετα από την 
ηλεκτροχημική τους βαθμίδωση 

Ηλεκτροχημική 
βαθμίδωση χωρίς 

μεμβρανικό δυναμικό 

Ηλεκτροχημική 
βαθμίδωση με 

μεμβρανικό δυναμικό, 
αρνητικό στο εσωτερικό 

+ + + + + + 

- - -  - - -  

Ηλεκτροχημική 
βαθμίδωση με 

μεμβρανικό δυναμικό, 
θετικό στο εσωτερικό 



Συζευγμένος 
μεταφορέας 

Αντλία 
προωθούμενη από 

ΑΤΡ 

Αντλία 
προωθούμενη από 

φως 

Ηλεκτροχημική 
βαθμίδωση 

Η ενεργός μεταφορά μετακινεί τα διαλυτά μόρια αντίθετα 
από την ηλεκτροχημική βαθμίδωσή τους 

Η «ανοδική» μεταφορά του επιθυμητού μορίου συνδυάζονται είτε με «καθοδική» 
συμμεταφορά άλλου μορίου, είτε με υδρόλυση ΑΤΡ, είτε με εισαγωγή φωτεινής ενέργειας 



Τα ζωικά κύτταρα χρησιμοποιούν την ενέργεια υδρόλυσης του ΑΤΡ για να 
αποβάλλουν Na+ 



Na+K+ ATPάση 

•Για κάθε ΑΤΡ που υδρολύεται βγαίνουν 3 Na+ και μπαίνουν 2 Κ+ 

•Η ΑΤΡαση ανακυκλώνεται ανάμεσα μια φωσφορυλιώμενη μορφή με υψηλή συγγένεια για το 
Κ+ και χαμηλή για το Na+ και μια αποφωσφορυλιωμένη με υψηλή συγγένεια για το Na+ και 
χαμηλή για το Κ+  
•Η διεργασία είναι ηλεκτρογόνος 





Τα ζωικά κύτταρα 
χρησιμοποιούν τη βαθμίδωση 
Na+ για την ενεργό πρόσληψη 

θρεπτικών ουσιών 



Τα ζωικά κύτταρα χρησιμοποιούν τη βαθμίδωση Na+ για την ενεργό 
πρόσληψη θρεπτικών ουσιών 

Περίπτωση μονομεταφοράς γλυκόζης 



Τα ζωικά κύτταρα χρησιμοποιούν τη βαθμίδωση Na+ για την ενεργό 
πρόσληψη θρεπτικών ουσιών 

Συμμεταφορέας Na+ γλυκόζης (SGLT) 

Το ηλεκτροχημικό δυναμικό της μεμβράνης  εξασφαλίζει την απαραίτητη ενέργεια για αυτή τη 
διαδικασία 



Συστήματα ταυτόχρονης μεταφοράς 



ΩΣΜΩΣΗ 



Η ουαμπαϊνη είναι ισχυρός και εκλεκτικός παρεμποδιστής της Na+K+ΑΤΡασης, 

δρα ως καρδιοτονωτικό 



Η δακτυλίτις περιέχει έναν παράγοντα την διγιτοξιγενίνη που χρησιμοποιείται στην 
αντιμετώπιση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς ενισχύει τις συστολές του 

μυοκαρδίου χωρίς να αυξάνει την καρδιακή συχνότητα 



Οι αντλίες Ca2+ διατηρούν χαμηλές τις ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις Ca2+  



Ο ρόλος του ενδοκυτταρικού Ca2+ στην κυτταρική λειτουργία 



Αντλίες Ca2+ P τύπου του σαρκοενδοπλασματικού 
δικτύου 



Τα φυτά, οι μύκητες και τα βακτήρια χρησιμοποιούν τις βαθμιδώσεις του Η+ 

για την ενεργό μεμβρανική μεταφορά, καθώς δεν περιέχουν αντλίες Na+-K+ 



Τα φυτά, οι μύκητες και τα βακτήρια χρησιμοποιούν τις βαθμιδώσεις του Η+ 

για την ενεργό μεμβρανική μεταφορά, καθώς δεν περιέχουν αντλίες Na+-K+ 



Οξίνιση λυσοσωμάτων μέσω της αντλίας Η+ ΑΤΡαση 



ATPάσες V τύπου 

•Ευθύνονται για την οξίνιση 
ενδοκυττάριων 
διαμερισμάτων 
(λυσοσωμάτων, 
ενδοσωματίων, συμπλόκου 
Golgi, εκκριτικά κυστίδια)  

•Περιλαμβάνουν μια 
διαμεμβρανική περιοχή Vo, η 
οποία λειτουργεί ως δίαυλος 
Η+, μια περιοχή V1, η οποία 
περιέχει τη θέση σύνδεσης 
του ΑΤΡ 



Μερικά παραδείγματα πρωτεϊνών μεταφοράς 





Οι πρωτεΐνες δίαυλοι σχηματίζουν μικρούς υδρόφιλους πόρους, που 

επιτρέπουν την παθητική μετακίνηση μικρών υδατοδιαλυτών μορίων 

μέσα και έξω από το κύτταρο ή το οργανίδιο. Εξαίρεση αποτελούν οι 
πορίνες και οι χασμοσυνδέσεις, που σχηματίζουν σχετικά ευρείς πόρους 

πορίνες 

χασμοσυνδέσεις 



•Επιτρέπουν τη διέλευση του Η20 αλλά όχι του Η3Ο και των Η+, γεγονός που θα καταργούσε το 
ηλεκτροχημικό δυναμικό της μεμβράνης 



Χασμοσύνδεσμοι 



Οι ιοντικοί δίαυλοι επιλέγουν τα ιόντα και ελέγχονται από αυτά 

Δύο σημαντικές ιδιότητες διαφοροποιούν τους ιοντικούς διαύλους 
από τους απλούς υδρόφιλους πόρους 

Επιλεκτικότητα  Οι ιοντικοί δίαυλοι ανοιγοκλείνουν  



Οι ιοντικοί δίαυλοι ανοιγοκλείνουν τυχαία 



Patch clamp: καταγραφή 
καθήλωσης δυναμικού 



H καταγραφή του ρεύματος που διέρχεται μόνο από έναν ιοντικό δίαυλο 
με τη μέθοδο καθήλωσης δυναμικού 



Επιλεκτικοί δίαυλοι ιόντων επιτρέπου την ταχεία μετακίνηση ιόντων 
διαμέσου μεμβρανών 

Δίαυλοι ιόντων 

Συνδετο-ελεγχόμενοι Τάση-ελεγχόμενοι 

Μηχανο-ενεργοποιούμενοι 



Μηχανο-ενεργοποιούμενοι Δίαυλοι 
Η ακοή 

Όργανο Corti 



Μηχανο-ενεργοποιούμενοι Δίαυλοι 
Η μιμόζα 



Οι ελεγχόμενοι από την τάση ιοντικοί δίαυλοι αποκρίνονται στο δυναμικό της μεμβράνης 

Οι τάση-ελεγχόμενοι ιοντικοί δίαυλοι περιέχουν ειδικές φορτισμένες 
πρωτεϊνικές περιοχές που ονομάζονται αισθητήρες τάσης 

Οι τάση-ελεγχόμενοι δίαυλοι ελέγχονται από το δυναμικό της 
μεμβράνης. Το δυναμικό της μεμβράνης, με τη σειρά του, 

καθορίζεται από τη λειτουργία των ιοντικών διαύλων. 

Ιοντικοί δίαυλοιΔυναμικό μεμβράνης Ιοντικοί δίαυλοι 



Το δυναμικό της μεμβράνης καθορίζεται από τη διαπερατότητα της 
μεμβράνης σε συγκεκριμένα ιόντα 

Τα (-) φορτία των οργανικών ενώσεων που βρίσκονται στο εσωτερικό του 
κυττάρου εξουδετερώνονται από τα Κ+. Η μεγάλη ενδοκυτταρική [Κ+] οφείλεται 
στην Na+-K+ATPase, η οποία συσσωρεύει Κ+ μέσα στο κύτταρο 



Ο ρόλος του Κ+ στη δημιουργία του δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης 

• Η μεγάλη βαθμίδωση συγκέντρωσης Κ+ επιτρέπει στα Κ+ να ρέουν έξω από το κύτταρο μέσω των 
καναλιών διαφυγής Κ+  

• Τα κανάλια διαφυγής Κ+ ανοιγοκλείνουν τυχαία, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν 

• Η εκροή θετικών ιόντων δημιουργεί δυναμικό μεμβράνης που εμποδίζει την περαιτέρω εκροή Κ+ 

•  Δημιουργούνται, έτσι, οι συνθήκες ισορροπίας, σύμφωνα με τις οποίες το δυναμικό μεμβράνης είναι 
αρκετά ισχυρό ώστε να αντισταθμίζει την τάση διαφυγής του Κ+ 

•  Το δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης είναι το δυναμικό σε συνθήκες δυναμικής ισορροπίας και είναι η 
διαφορά τάσης μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης (κυμαίνεται από -20 έως -200mV) 



Δίαυλος Κ+ 



Τι θα συμβεί σε μια μεμβράνη σε κατάσταση ισορροπίας εάν 
ανοίξουν κάποιοι άλλοι δίαυλοι; 



Τασεοελεγχόμενος δίαυλος Na+ 



Ιοντικοί δίαυλοι και σηματοδότηση σε νευρικά κύτταρα 



Τα δυναμικά ενέργειας συνήθως δημιουργούνται από διαύλους 
Na+ που ελέγχονται από το δυναμικό 









Μετάδοση ενός δυναμικού ενέργειας κατά μήκος ενός νευράξονα 



Μετάδοση ενός δυναμικού ενέργειας κατά μήκος ενός νευράξονα 



ΣΥΝΑΨΕΙΣ 



Μετατροπή ενός ηλεκτρικού σήματος σε χημικό σήμα σε μια νευρική απόληξη 



Μετατροπή ενός χημικού σήματος σε ηλεκτρικό σήμα μέσω προσδετο-

ελεγχόμενων ιοντικών διαύλων στη σύναψη 



Υποδοχέας ακετυλοχολίνης 



Υποδοχέας ακετυλοχολίνης 



Διαφορές ανάμεσα στη σηματοδότηση σε μια διεγερτική και μια ανασταλτική σύναψη 





Συνάψεις στο κυτταρικό σώμα και στους δενδρίτες ενός 
κινητικού νευρώνα της σπονδυλικής στήλης 



Η οπτογενετική 
χρησιμοποιεί ιοντικούς 
διαύλους ελεγχόμενους από 
το φως για την παροδική 
ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση νευρώνων 
στα ζώα 




